
П Р О Т О К О Л № 17 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних  

партій міської ради  

(17 позачергова сесія міської ради 8 скликання) 

 

від 08 квітня 2022 року 

 

Місце проведення – міська рада 

 

Присутні: міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Гуржій, 

голови і представники депутатських фракцій політичних партій – Олександр Залєський, 

Михайло Лавицький, Віталій Сєров, Валентина Сиверин, Євген Ошека, Олександр 

Білоконь, Оксана Денисенко, Леся Золотарьова, Костянтин Богданов. 

 

Обговорення питань, які виносяться на розгляд 17 позачергової сесії міської ради 8 

скликання та затвердження її порядку денного: 

 

1. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

від 24 грудня 2021 року № 506 “Про бюджет Миргородської міської територіальної 

громади на 2022 рік”. 

2. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії міської ради восьмого скликання  

від 19 листопада 2021 року № 467 "Про затвердження програми підтримки та 

розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородська  лікарня  

інтенсивного лікування" Миргородської міської ради на 2022-2024 роки". 

3. Про внесення змін до рішення 12 сесії міської ради 8 скликання від 19 листопада 

2021 року № 466 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2022-2024 

роки". 

4. Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО 

(ООС), осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації  на території 

України на 2022-2024 роки. 

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергій Скляр, начальника фінансового управління. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 17 позачергової сесії міської ради 8 

скликання для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергій Михайленко, начальника відділу охорони здоров'я. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 17 позачергової сесії міської ради 8 

скликання для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

По 3 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергій Михайленко, начальника відділу охорони здоров'я. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 17 позачергової сесії міської ради 8 

скликання для обговорення і прийняття відповідного рішення. 



 

 

 

По 4 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергій Скляр, начальника фінансового управління. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 17 позачергової сесії міської ради 8 

скликання для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

СЛУХАЛИ: Сергія Соломаху, міського голову, який запропонував винести на розгляд 17 

позачергової сесії міської ради 8 скликання 4 питання.  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 17 позачергової сесії міської 

ради 8 скликання для обговорення і прийняття відповідних рішень в кількості 4 питань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 11; "проти"- 0; "утримались"- 0; "не голосували" – 0. 

 

 

 

Секретар міської ради  Олександр ГУРЖІЙ 

 

 

Олександр ЗАЛЄСЬКИЙ 

 

Михайло ЛАВИЦЬКИЙ 

 

Віталій СЄРОВ 

Валентина СИВЕРИН 

 

Євген ОШЕКА 

 

Олександр БІЛОКОНЬ 

 

Оксана ДЕНИСЕНКО 

 

Леся ЗОЛОТАРЬОВА 

 

Костянтин БОГДАНОВ 

 

    

 


